Załącznik nr 2 do regulaminu

DEKLARACJA UCZESTNICTWA W PROJEKCIE :
Ja, niżej podpisany/a
………………………………………………………………………………………………….
PESEL:
………………………………………………………………………………………………..
1. Deklaruję udział w Projekcie „50+aktywność = SUKCES!” nr: RPMP.08.02.00-12-0130/18
realizowanym przez Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Dolina Soły” w ramach Osi
priorytetowej 8. Rynek Pracy, Działanie: 8.2 Aktywizacja zawodowa , Typ operacji: A Kompleksowe programy na rzecz aktywizacji zawodowej osób pozostających bez pracy
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020
2. Oświadczam, że:
a) zapoznałem/am się z Regulaminem rekrutacji i uczestnictwa w Projekcie „50+aktywność =
SUKCES!” (zwanego dalej „Regulaminem”), akceptuję jego postanowienia i zobowiązuję się do ich
przestrzegania, w szczególności do systematycznego udziału w formach wsparcia, na które
zostanę zakwalifikowany/a.
b) spełniam kryteria kwalifikowalności uprawniające mnie do udziału w Projekcie określone w
„Regulaminie”.
c) zostałem/am poinformowany/a, że Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w
ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
d) zostałem/am poinformowany/a, że udział w Projekcie jest dobrowolny i bezpłatny, z
zastrzeżeniem postanowień zawartych w §5 ust. 9 i §6 ust. 2 „Regulaminu”.
e) zapoznałem/am się z warunkami oraz ewentualnymi konsekwencjami rezygnacji lub usunięcia
z Projektu określonymi w „Regulaminie”
f) zostałem/am pouczony/a o odpowiedzialności za składanie oświadczeń niezgodnych z prawdą.
3. Wyrażam zgodę na udział w badaniach ankietowych i/lub ewaluacyjnych oraz innych badaniach
dotyczących realizowanego Projektu na początku, w trakcie i po zakończeniu jego realizacji.
4. Zobowiązuję się do bieżącego informowania Biura Projektu o wszelkich zmianach dotyczących
moich danych zawartych w dokumentach przedłożonych w trakcie rekrutacji i realizacji Projektu
oraz o wszystkich zdarzeniach mogących mieć wpływ na dalszy udział w Projekcie.

5. Zobowiązuję się do podawania do Biura Projektu informacji związanych z moim statusem na
rynku pracy oraz informacji nt. udziału w kształceniu lub szkoleniu oraz uzyskaniu kwalifikacji lub
nabyciu kompetencji, potwierdzonych stosownym dokumentem – zgodnie z zapisami
„Regulaminu” i Oświadczenia Uczestnika Projektu.
6. Wyrażam zgodę na rozpowszechnianie mojego wizerunku w związku z realizacją Projektu.
7. Integralną część niniejszej Deklaracji stanowi Oświadczenie Uczestnika Projektu (Załącznik nr 1
do Deklaracji uczestnictwa w Projekcie).

......................................
(miejscowość, data)
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(własnoręczny podpis)

